Bijlage ankertoets Centrale Eindtoets 2019
Wat is ankeren of equivaleren?
Ankeren of equivaleren is een procedure waarbij toetsen uit verschillende jaargangen op één schaal
worden gebracht. Scholen die meedoen aan het ankeronderzoek krijgen een Centrale Eindtoets waarin
gedurende een aantal jaren beperkte set aan ankervragen is opgenomen. Dit maakt het mogelijk de
resultaten van de Centrale Eindtoets door de jaren heen met elkaar te vergelijken. Dat is in het belang van
zowel de leerlingen als de scholen. Leerlingen hebben dan geen 'last' van kleine schommelingen in de
moeilijkheid van de Centrale Eindtoets. En voor scholen betekent het dat een wat moeilijker uitgevallen
toets geen invloed heeft op de gemiddelde schoolscore.
Wat houdt het ankeronderzoek precies in?
Tijdens de afname van de papieren Centrale Eindtoets gebruiken leerlingen op beide dagen een
ankerboekje in plaats van het reguliere toetsboekje. De ankerboekjes lijken qua indeling en uiterlijk op de
reguliere toetsboekjes. De toetsboekjes zijn even lang en ze bevatten dezelfde taken in dezelfde volgorde.
Ook de moeilijkheidsgraad van de toets is hetzelfde. De opgaven zijn gedeeltelijk anders. De ankerboekjes
zijn niet bestemd voor leerlingen die een aangepaste versie maken. De ankerboekjes zijn herkenbaar aan
één of twee verticale streepjes die voor de afnamedatum staan op de voorkant van het toetsboekje.
Na de afname
Na de afname van het ankeronderzoek stuurt u zowel de antwoordbladen retour alsook de ankerboekjes. U
ontvangt daarna van ons de reguliere toetsboekjes van de Centrale Eindtoets 2019.
Resultaten
In mei 2019 zijn de leerlingrapporten digitaal beschikbaar. De resultaten van de leerlingen die de
ankertoets hebben gemaakt zijn dan omgerekend naar scores op de reguliere Centrale Eindtoets. Dit zijn
scores die de leerling zou hebben gehaald als hij of zij de reguliere toets van de Centrale Eindtoets had
gemaakt. De scores van leerlingen die deelnemen aan het ankeronderzoek zijn dus vergelijkbaar met de
scores van andere leerlingen.

